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Partiolippukunta 

Ahlaisten Ankkurit ry. 

STRATEGIA v. 2023-2025 

 

Mikä on meille tärkeää ?  
 tarjoamme laadukasta partiotoimintaa kaiken ikäisille  

 ylläpidämme ja kehitämme erä- ja partioperinteitä  

 viemme partioaatetta eteenpäin  

 olemme avoimia ja kansainvälisiä  

 partio koetaan houkuttelevaksi, se on kivaa ja vapaaehtoista  

  

Miten toimimme ?  
 jokaiselle ikäkaudelle on omaa ohjelmaa  

 jokainen pestissä oleva johtaja saa tukea ja halutessaan 

koulutusta  

 partiosta kiinnostuneet aikuiset otetaan mukaan toimintaan   

 Päivitämme pestit säännöllisesti ja toimimme pestikuvausten 

mukaisesti  

 turvaamme tietotaidon siirtymisen nuoremmalle johtajistolle  

 tiedotamme tehokkaasti toiminnastamme  

  

Miten kehitymme – miten haastamme lippukunnan ?  
 kehitämme aikuisrekryä ja pidämme yllä jäsenmääräämme  

 luomme ja pidämme yllä suhteita toisiin lippukuntiin, 

alueeseen, piiriin sekä muihin yhteistyötahoihin  

 muistamme johtajiston kiittämisen, palkitsemisen ja 

johtajahuollon  

 huolehdimme että partiotoiminta koetaan vapaaehtoiseksi  

 käynnistämme perhepartiotoiminnan  
 haastamme lippukuntalaisia 

kilpailutoimintaan  
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Vuosina 2023–2025 painotamme  
  

v. 2023 keskitymme alueleirin toteuttamiseen sekä 

perhepartiotoiminnan aloittamiseen  

  

v. 2024 kv-vuosi; osallistumme Essex International 

Jamboreelle, kannustamme muille ulkomaanleireille 

sekä tarjoamme nuoremmille ikäkausille kotimaisen 

leirikokemuksen  

Juhlistamme 45 vuotista lippukuntaamme  

  

v. 2025 painotamme erätoimintaa ja teemme lippukunnan vaelluksen  

  

 painotamme partiomenetelmää ikäkausien ohjelmissa  

 huomioimme partiomaisen käytöksen tärkeyden  

 muistamme johtajahuollon ja kiittämiskulttuurin  

 pidämme kiinni jäsenmäärästämme  

 huolehdimme viestinnästä ja että se tavoittaa kaikki  

 kehitämme innovatiivisesti varainhankintaamme edelleen   

 välitämme nuorten partiopolusta ja sillä kehittymisestä  

 muistutamme perheitä tuesta maksuihin  

 kannustamme kouluttautumaan  

 kiinnitämme huomiota aikuisrekryyn  

 innostamme osallistumaan lippukunnan omiin sekä alueen ja 

piirin tapahtumiin ja kisoihin  
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Ahlaisten Ankkurit ry:n retki- ja leiristrategia 

Retket 

Jokaisella partiolaisella tulee olla mahdollisuus osallistua monipuoliseen 
retkeily- ja luontotoimintaan osana oman ikäkautensa partio-ohjelmaa.   

 Sudenpennut käyvät vähintään kahdella päiväretkellä ja kahdella yöretkellä 
toimintavuoden aikana.   

 Seikkailijat käyvät vähintään neljällä retkellä toimintavuoden aikana. Jokin 
retkistä voi olla päiväretki.   

 Tarpojat retkeilevät vähintään neljä kertaa toimintavuoden aikana.   
 Samoajat käyvät vähintään kuudella retkellä toimintavuoden aikana.   
 Vaeltajat käyvät vähintään kuudella retkellä toimintavuoden aikana.  

Näistä tarpojien, samoajien ja vaeltajien retket ovat kaikki yöretkiä, jotka 
voivat olla myös lippukunnan yhteisiä.   

Auttaaksemme ikäkausijohtajia retkitoiminnan toteuttamisessa vuosittaiseen 
toimintasuunnitelmaan lisätään lippukunnan yhteinen syysretki. Toiminnan 
suunnittelussa otetaan aktiivisesti huomioon piirin tarjonta.  

Retkien suunnittelussa kannustetaan teemallisuuteen sekä tuetaan retkien 
kuluja, jolloin osallistumismaksut ja -kynnys saadaan pidettyä alhaisina.  

Lokakuussa ikäkausivastaavat toimittavat ohjelmajohtajalle seuraavan vuoden 
retkisuunnitelman, jotta retket saadaan lippukunnan toimintakalenteriin. 
Syksyn kohdalta retkisuunnitelmaa voi tarkistaa elokuussa.  

Leirit  

Leirien johtajuudessa suositaan parijohtajuutta. Leirin johtajat ja leiristaabi 
pestataan tehtäviinsä.  

Talvileiri jatkamme hyvää perinnettä joka vuotisesta lippukunnan yhteisestä 
talvileiristä. Tavoitteena on päästä oikeaan leirin määritteeseen, yli 3 yötä.   

Kesäleiri suunnittelussa muistetaan myös aktiivinen yhteistyö 
naapurilippukuntien ja alueen kanssa. Kesäleirillä toteutetaan partio-ohjelmaan 
kuuluvat ikäkausien siirtymät.   

KV-leirimatkat ovat tärkeää oman lippukunnan tekemistä, jota emme saa 
unohtaa. KV-leirimatkan ohjelma pitää suunnitella niin, että se kattaa SPn 
määritteen kv-leirimatkasta. KV-leirimatkaa ei järjestetä, mikäli samana vuonna 
järjestetään jokin muu iso piiri/keskusjärjestötasoinen leiri.   
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Leirisuunnitelma 2023-2027  
  
  

2023  
 Alueen kesäleiri  

 Lippukunnan talvileiri  

  

2024  

 Piirin talvileiri  

 Huhu, samoajat  

 Rowerway, Norja: vaeltajat  

 Lippukunnan kesäleiri  

 Essex International Jamboree, Englanti: tarpojat, samoajat, vaeltajat  

  

2025  

 Tammileiri, sudenpennut  

 Lippukunnan kesäleiri  

 KV-leirimatka Tanska: tarpojat, samoajat, vaeltajat  

 Lippukunnan talvileiri  

  

2026  

 Piirin kesäleiri: seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat  

 Lippukunnan sudenpentujen kesäleiri  

 Lippukunnan talvileiri  

 KV-leirimatka Liettua: tarpojat, samoajat, vaeltajat  

  

2027  

 Maailman Jamboree, Puola  

 Alueen kesäleiri  

 Lippukunnan talvileiri 


